Handlingsplan for bekjemping av landøyda 2018–2020
Tiltak

Tidspunkt

NLR-Agder

Ansvar
NLR-Agder v/Svein Lysestøl

Oppdatere informasjonsbrosjyre om landøyda.

juli 2018

Oppdatert Informasjon om landøyda, revidert handlingsplan og bekjempingsstrategi på
NLR Agder sin nettside.

juli–august 2018 (linke til
ny info på FM nettside)

Tema på markdager og i medlemsskriv.

Løpende

Blest i media sammen med FM/kommune/lokalt bondelag – NLR Agder og FM tar initiativ.

Årlig august

Varsling til utøvende entreprenør/Statens vegvesen.

Løpende

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Fylkesmannen v/Solfrid Mygland og Lisbeth Kismul

Oppdatert Informasjon om landøyda, revidert handlingsplan og bekjempingsstrategi på FM
sin nettside.

juli 2018

Informere kommunene om når det kan være aktuelt å foreta trekk i produksjonstilskudd –
informasjon på møter med kommunene.

august/september 2018

Sjekke med Miljøvernavdelingen om det er behov for å drøfte eventuelle tiltak i
verneområder.

august 2018

Blest i media sammen med NLR Agder/kommune/lokalt bondelag – FM og NLR Agder tar
initiativ.

Årlig august

Revisjon av handlingsplan for 2021–2023.

Høst 2020

Sjekke muligheter for kartlegging av landøyda på Agder.

Løpende

Kommunene

Kommunen v/ jordbruksansvarlig

Oppdatert informasjon om landøyda, revidert handlingsplan, bekjempingsstrategi og
informasjon om mulig trekk i produksjonstilskudd på kommunenes nettside.

juni–august 2018 (linke til
ny info på FM nettside)

Registrere og kartlegge områder med landøyda.

Årlig juni - august

Informasjon om landøydaforekomster og landøydaproblematikk internt i kommunen.

Løpende

Vurdere trekk i produksjonstilskudd ved stort omfang av landøyda.

Løpende

Næringsorganisasjonene

Bondelaget v/Finn Aasheim

Informasjon om landøyda og om handlingsplanen på nettsidene.

juni–august 2018 (lenke
til ny info på FM nettside)

Oppfordre til luking og melde fra til kommunen om områder med mye landøyda.

Løpende

Tema på lokallagsmøter.

Løpende

Statens vegvesen

Statens vegvesen v/ Jack Sylte

Oppdatere avtale mellom Statens vegvesen og Vest-Agder Bondelag.

Sommer 2018 (gjelder ut
2020)

Jack Sylte/Finn Aasheim/fylkeslagsleder

Lage avtale mellom Statens vegvesen og Aust-Agder Bondelag.

Sommer 2018 (gjelder ut
2020)

Trond Heia/Finn Aasheim/fylkeslagsleder

Praktisere råd fra NLR-Agder, kantslått til rett tidspunkt.

Årlig

Håndtere meldinger fra NLR Agder til utøvende entreprenør/Statens vegvesen.

Løpende

Bonden – grunneier

Bonden

Luke og sprøyte mot landøyda.

Årlig

Motivere andre i problemområder til å gjøre tiltak mot landøyda.

Årlig

Melde fra til kommunen om områder med mye landøyda.

Løpende

Allmennheten

Løpende

Alle

Melde fra til kommunen/legge inn observasjoner og bilder av landøyda i
artsobservasjoner.no.

Løpende

Alle

